
به "ادی راما" نخست  خانواده های استان آذربایجان غربی خطاب پیام های فهرست

 جهت درخواست ارتباط با عزیزانشان در اردوگاه مجاهدین خلقوزیر آلبانی 

 لبانیخانواده به ادی راما نخست وزیر آ پیام فردعنوان نامه یا 

با  تنسب

عضو گرفتار 

 در فرقه

نام و نام خانوادگی 

 خانوادهفرد 

نام و نام خانوادگی 

  عضو گرفتار در

 فرقه

 ردیف

 1 اکبر خسروی قاسم خسروی برادر سال ببینم29من میخواهم برادرم را بعد از 

یک دیدار ساده سال  29پس از است. پسرم به ناحق و جای ناحقی رفته 

 با او حق یک پدر است. 
 2 اکبر خسروی سیف هللا خسروی پدر

 3 اکبر خسروی بتول سلطانی مادر . این تنها خواسته من است مالقات کنم.پسرم را می خوام 

برادرم سالهاست که اسیر فرقه رجوی است من درخواست دیدار برادرم 

 را دارم
 4 اکبر خسروی زیبا خسروی خواهر

سال است که ندیده ام درخواست مالقات در آلبانی را  29من برادرم را 

 شما هستیم دارم. منتظر پاسخ
 5 اکبر خسروی زهرا خسروی خواهر

 6 اکبر خسروی جعفر خسروی برادر درخواست مالقات یک درخواست حقوق بشری برای خانواده است

 7 اکبر خسروی مهدی خسروی برادر نگران سالمتی برادرم هستم

 8 اکبر خسروی میالد خسروی برادر برادرم را فریب دادند و او را از خانواده اش جدا کرده اند

 9 اکبر خسروی حجت خسروی برادر اعضای سازمان را فریب می دهند تا با خانواده ارتباط برقرار نکنند

 10 رشید تقی نژاد جمشید تقی نژاد برادر سال از وضعیت برادرم بی خبریم 32ما 

 11 رشید تقی نژاد رسول تقی نژاد برادر صدام برخالف میل برادرم او را به فرقه رجوی فروخته است

 12 رشید تقی نژاد بالل تقی نژاد برادر برادر من یک اسیر جنگی است و باید به وضعیت ایشان رسیدگی شود

من از شما درخواست دارم برادرم که یک اسیر جنگی است را آزاد 

 کنید. برادرم به زور در فرقه است.
 13 محمدعلی جمالی مختارعلی جمالی برادر

 14 صادق کیهان جعفر کیهان برادر سال برادرم را ببینم 36این است بعد از درخواست ما 

 15 صادق کیهان وجیه خباتی مادر فقط می خواهم پسرم را مالقات کنم. 

 16 صادق کیهان مهدخت کیهان خواهر برادرم برای تحصیل به فرانسه رفته بود و او را فریب داده اند

 17 صادق کیهان عذرا کیهان خواهر اماست که ندیده  36من برادرم را 



 18 صادق کیهان فخریه کیهان خواهر درخواست مالقات با برادرم رابعد از سالها دارم

 19 صادق کیهان فریبا کیهان خواهر برادر من را به بهانه تحصیل و امکانات بهتر فزیب داده اند

 20 صادق کیهان پریسا کیهان خواهر ما نگران سالمتی برادرمان در بیماری کرونا هستیم

 21 داریوش فتاحیه منیژه فتاحیه خواهر سال است که طعم زندگی خوب را نچشیده است 36برادرم 

برادرم اسیر عراق بود و باید از طریق قانونی به وضعیت ایشان 

 رسیدگی شود
 22 قاسم واعظی رسول واعظی برادر

 23 قاسم واعظی ناصر واعظی برادر برگرددسال است که منتطرن تا برادرم  35خانواده ما 

 24 قاسم واعظی سهراب واعظی برادر ما نگران سالمتی برادرمان در بیماری کرونا هستیم

 25 قاسم واعظی حکیمه واعظی خواهر سال برادرم را ببینم 35درخواست ما این است بعد از 

 26 قاسم واعظی نافیه واعظی خواهر دیدار با برادرم در آلبانی حق مسلم و قانونی ما است

 27 قاسم واعظی حمیده واعظی خواهر کشور آلبانی باید اجازه دیدار خانواده ها با عزیزانشان را بدهد

 28 علیرضا نمازدوست لطیف نمازدوست برادر برادرم را از ترکیه ربوده و به عراق برده اند

را فریب داده و به پسر من قول زندگی در اروپا را داده بودند ولی او 

 به عراق می برند
 29 علیرضا نمازدوست بیرامعلی نماز دوست پدر

 30 علیرضا نمازدوست متین نمازدوست برادرزاده خیلی دوست دارم عمویی که هرگز او را ندیده ام ببینم

 31 علیرضا نمازدوست کریم نماز دوست برادر سال است که اسیر فرقه رجوی است 34برادرم 

 32 علیرضا نمازدوست رحیمه نمازدوست خواهر خواهم برادرم را در آلبانی ببینممن می 

 33 ثریا عباس ظهیری یظهیرسهیال عباس  خواهر سال است که خواهرم را ندیده ام 30بیش از 

 برادر من درخواست دیدار خواهرم در آلبانی را دارم
ساسان عباس 

 ظهیری
 34 ثریا عباس ظهیری

 خواهر بازگشت برادرم به کشورش هستممن خواستار 
دکتر افسانه فرخندی 

 سرخابی

کامیار فرخندی 

 سرخابی
35 

سال است که اسیر گرفته اند وگرنه پسر من با سیاسیت  32پسرم را 

 کاری نداشت
 36 فرهاد سعادت ایرانی رضا سعادت ایرانی پدر

او  برادر من برای تحصیل به خارج از کشور رفته بود و فرقه رجوی

 را فریب داده اند
 37 سجاد شکوهی سعید شکوهی برادر

 38 فریبا حبیب پور مسعود حبیب پور برادر من خواستار مالقات با خواهرم هستم



می خواهم  و خبری  از او ندارم. سال است که رفته 39دختر من 

 حداقل یک بار او را ببینم. 
 39 فریبا حبیب پور فاطمه عدنانی مادر

 40 فریبا حبیب پور مهری حبیب پور خواهر دارم خواهرم را ببینم چرا این حق را از من دریغ می کنیدمن دوست 

 41 جلیل غالم زاده سید جالل غالمزاده برادر سال است که منتظر برادرم هستم 39من 

 42 جلیل غالم زاده لطیفه غالمزاده خواهر یال مالقات کنم 39من میخواهم برادرم بعد از 

 43 جلیل غالم زاده عزیزه غالمزاده خواهر شرایط را فراهم کنید تا من با برادرم مالقات کنم

 مجاهدین خلقما نگران وضعیت جسمی و روحی برادرم در قرارگاه 

 هستیم
 44 جلیل غالم زاده طاووس غالمزاده خواهر

برادرم را فریب داده اند اگر برادرم شرایط فعلی ایران را ببیند هرگز 

 به سازمان مجاهدین بازنمی گردد
 45 جلیل غالم زاده الماس غالمزاده خواهر

سال است که اسیر مجاهدین است چرا اجازه مالقات به من  36برادرم 

 که برادرش هستم نمی دهند.
 46 نادر  گشسبی حمید  گشسبی برادر

 47 نادر  گشسبی حمیده گشسبی خواهر تنها آرزوی ما دیدن برادرم است

 برادر برادرم را سالهاست ندیده ام فرصتی برای دیدار برادرم ایجاد کنید
علی نقی صمدی 

 تکالو

اسماعیل صمدی 

 تکالو
48 

 ابراهیم صمدی تکالو پدر پسرم با مجاهدین کاری نداشت و قطعا او را فریب داده اند
اسماعیل صمدی 

 تکالو
49 

را به ما خانواده ها هر زندانی حق دارد که مالقات داشته باشد این حق 

 بازگزدانید
 جلیل صمدی تکالو برادر

اسماعیل صمدی 

 تکالو
50 

برادر و خواهر من فقط یک هوادار ساده بودند از درون سازمان خبر 

 نداشتند االن هم اجازه برای برقراری ارتباط به آنها نمی دهند.
 51 جان احمدلومسعود  صادق جان احمدلو برادر

 52 سهیال جان احمدلو صادق جان احمدلو برادر اجازه مالقات به برادر و خواهر من بدهید. 

 53 جان احمدلومسعود  فریبا جان احمدلو خواهر سال است که ما ارتباط ندارد 41برادر من 

 54 سهیال جان احمدلو فریبا جان احمدلو خواهر سال هستم.  41خواستار دیدار با خواهرم بعد از 

 55 جان احمدلومسعود  رضا جان احمدلو برادر سال ببینم 41من میخواهم برادر و خواهرم را بعد از 

 56 سهیال جان احمدلو رضا جان احمدلو برادر سال مالقات کنم.  41می خواهم برادرم را بعد از 

برادرم نزدیک به نیم قرن است که با ارتباط ندارد و از وضعیت جسمی   57 جان احمدلومسعود  سیما جان احمدلو واهرخ



 او نگران هستیم

 58 سهیال جان احمدلو سیما جان احمدلو واهرخ خواهان دیدار با خواهرم بعد از سالیان هستم. 

 59 جان احمدلومسعود  منصور جان احمدلو برادر اهل سیاست نبود و او را فریب داده و به سازمان برده اند برادرم

 60 سهیال جان احمدلو منصور جان احمدلو برادر خواستار مالقات با برادرم بعد از سالیان هستم. 

 61 بهرام جعفری کیا شهرام جعفری کیا برادر من میخواهم برادرم را در آلبانی مالقات کنم

 62 بهرام جعفری کیا امیر جعفری کیا برادر سال است با ما تماس ندارد 35برادرم 

 63 بهرام جعفری کیا شهین جعفری کیا خواهر را از زندان فرقه رجوی آزاد کنید برادرم

 64 بهرام جعفری کیا شهداد جعفری کیا برادر برادرم باید در خانه و در کنار ما باشد نه در زندان رجوی

نمی دهند. یک تماس پسرم را از من گرفته اند و اجازه تماس هم با ما 

 ساده کسی را نمی کشد. 
 65 مهران استوان پور کریم استوان پور پدر

 کریم استوان پور پدر چرا نباید با پسرم تماس داشته باشم؟ 
استوان  محمدرضا

 پور
66 

که اجازه سازمان تروریستی یک برادرم یک نخبه بود و جای او در 

 ارتباط با خانواده نمی دهد نیست. 
 67 استوان پور مهران نسرین استوان پور خواهر

 نسرین استوان پور خواهر چرا نباید با برادرم ارتباط داشته باشم؟ 
محمدرضا استوان 

 پور
68 

و با خانواده ارتباط نداشته  سال در زندان باشد 29برادرم چرا باید 

 باشد؟ 
 69 استوان پور مهران رحیم استوان پور برادر

 رحیم استوان پور برادر می خواهم حداقل یک تماس تلفنی با برادرم داشته باشم. 
محمدرضا استوان 

 پور
70 

فرقه رجوی به خانواده ها اهمیت نمی دهد و ارتباط با خانواده را منع 

 کرده است
 71 استوان پور مهران رسول استوان پور برادر

 رسول استوان پور برادر امکان تماس با برادرم را فراهم کنید. 
محمدرضا استوان 

 پور
72 

سال  33و ند ترکیه رفته بود او را فریب داد تحصیل بهپسر من برای 

 . خواستار تماس با او هستم. اکنون در کشور شماستگرفتار است. او 
 پدر

ابوطالب میریونس 

 حقی

علی اکبر میریونس 

 حقی
73 

 حیدر میر یونس حقی برادر اجازه تماس ندارد.  .سال است که اسیر است 33برادر من 
علی اکبر میریونس 

 حقی
74 

 برادر برادرم را به ما باز گردانید
علی اصغر میریونس 

 حقی

علی اکبر میریونس 

 حقی
75 



 صفر میر یونس حقی برادر برادرم اکنون در سن پیری است او را دیگر در این سن رهایش کنید
علی اکبر میریونس 

 حقی
76 

 میریونس حقیناهیده  خواهر خانه برادرم در ایران است نه در کشور آلبانی
علی اکبر میریونس 

 حقی
77 

 خواهر برادر من هم مانند سایر اعضای جامعه حق زندگی دارند
حاجیه میر یونس 

 حقی

علی اکبر میریونس 

 حقی
78 

 نادره میریونس حقی خواهر حق ازدواج و زندگی را از برادر من گرفته اند و او را زندانی کرده اند
علی اکبر میریونس 

 حقی
79 

و اکنون اجازه  در حالی که در مسافرت بودیم ربوده اندرا فرزندم 

 ارتباط با مادرش را نمی دهند. 
 80 فاطمه افتخار حالیه نجدت مادر

 81 فاطمه افتخار محمد افتخار برادر ما از دولت آلبانی تقاضا داریم که خواهرمان را به ما تحویل دهد

 82 فاطمه افتخار رقیه افتخار خواهر اشرف هستیممن نگران سالمتی خواهرم در اردوگاه 

 83 فاطمه افتخار ناصر افتخار عمو فاطمه دختر برادرم را آزاد کنید

. نگران او در این وضعیت هستم ندارد و پسرم وضعیت جسمی مناسبی

 خواهان کسب خبر از او می باشم. 
 84 میرواقف صداقی زهرا اشرف خانی مادر

 85 میرواقف صداقی میرصارف صداقی برادر برادرم را ندیده امسال است که  30من 

 86 میرواقف صداقی میرباقر صداقی برادر ما می خواهیم برادرمان در آلبانی مالقات کنیم

 87 میرواقف صداقی میرزاهد صداقی برادر برادرم به ناحق در کشور شما اسیر است

افرادی مثل برادر من سران فرقه رجوی آزادانه هرکاری می کنند ولی 

 باید اجازه ارتباط با خانواده را نیز نداشته باشند
 88 میرواقف صداقی میرواحد صداقی برادر

 89 میرواقف صداقی میرمهدی صداقی برادر مسعود و مریم با حیله و فریب افراد را در البانی نگه داشته اند

 90 میرواقف صداقی میرصابر صداقی برادر اجازه مالقات به من و خانواده من بدهید

 91 میرواقف صداقی میرجابر صداقی برادر اجازه دهید تا من برادرم در کشور شما مالقات کنم

 92 میرواقف صداقی لیال صداقی خواهر ما سالهاست منتظریم تا برادرم را ببینیم

 حسن سلیمانی اقدم برادر سال از برادرم دور باشم 29چرا باید 
عبدالحسین سلیمانی 

 اقدم
93 

 نجیبه سلیمانی اقدام خواهر برادر من آدم سر به زیری بود با سیاست و ترور کاری نداشت
عبدالحسین سلیمانی 

 اقدم
94 

عبدالحسین سلیمانی  صغرا سلیمانی اقدم خواهر برادرم را به خانواده بازگردانید
95 



 اقدم

 96 اکبر بدریفر قربانعلی بدریفر پدر آیا این حق یک پدر نیست؟سال ببینم  39پسرم را می خواهم بعد از 

 97 اکبر بدریفر یعقوب بدریفر برادر برادرم را سالهاست ندیده ام من منتظرم او هستم

برادر من نمیدانست که سازمان اینطور خواهد شد وگرنه هیچ وقت نمی 

 رفت
 98 اکبر بدریفر حسن بدریفر برادر

 99 اکبر بدریفر غالمرضا بدریفر برادر زیادی کشیده است او را ازاد کنیدبرادرم سختی های 

برادرم اگر خطایی هم کرده باشد باز هم عضو خانواده ما هست و باید 

 با او مالقات کنم
 100 علیرضا ابدالی احمد ابدالی برادر

 101 علیرضا ابدالی محمد ابدالی برادر سال با خانواده خود تماس نگرفته است 38برادرم من 

 102 علیرضا ابدالی غالمرضا ابدالی برادر من می خواهم دولت آلبانی راهی را برای حل این مشکل پیدا کند

برادر من سالهاست در فرقه رجوی اسیر است اجازه مالقات به خانواده 

 ها بدهید
 103 علیرضا ابدالی طاهره ابدالی خواهر

 104 یعقوب  جعفری ایوب جعفری برادر کشورهای غریب شدهسال است آواره  35برادر من 

 105 یعقوب  جعفری یدهللا جعفری برادر من تقاضای درخواست مالقات با برادرم را دارم

فرقه رجوی از حضور خانواده ها در آلبانی می ترسد کسی که به کار 

 خود اعتماد ندارد آیا الیق حضور در آلبانی می باشد
 106 یعقوب  جعفری جعفریقاسم  برادر

 107 یعقوب جعفری هدایت جعفری برادر سال است به خانه بازنشگسته است 35برادرم یک اسیر جنگی است که 

 108 یعقوب جعفری لیال جعفری خواهر من می خواهم با برادرم دیدار کنم این حق ماست

 109 المیعلی اصغر اس حسین اسالمی برادر  اگر جرم هم کرده باشد باید اجازه مالقات داشته باشد مبرادر

 110 مریم اسالمی حسین اسالمی عمو گرفتار مجاهدین خلق است و اجازه ارتباط با خانواده ندارد.  برادر زادم

 111 علی اصغر اسالمی علی اسالمی پسر  ارتباط ما را با پدرم برقرار کنید

 112 مریم اسالمی اسالمیعلی  برادر  هستم.  خواهرمخواستار تماس با 

 113 علی اصغر اسالمی مریم اسالمی خواهر  می خواهم او را ببینم.  .هستم باید رممن دلتنگ براد

گرفتار مجاهدین خلق است و اجازه تماس با خانواده را  برادرزادم

 ندارد. 
 114 مریم اسالمی مریم اسالمی عمه 

اسارت فرقه رجوی آزاد سال است که اسیر است او را از 38پسر من 

 کنید
 115 ایوب پالیده صفیه شمسی مادر



 116 ایوب پالیده مهدی پالیده برادر برادرم را به ما باز گردانید

 117 ایوب پالیده یغقوب پالیده برادر برادرم اکنون در سن پیری است او  را دیگر در این سن رهایش کنید

 118 ایوب پالیده علی پالیده برادر آلبانیخانه برادرم در ایران است نه در کشور 

 119 ایوب پالیده زینب پالیده خواهر برادر من هم مانند سایر اعضای جامعه حق زندگی دارند

 120 ایوب پالیده علی اکبر پالیده برادر  حق ازدواج و زندگی را از برادر من گرفته اند و او را زندانی کرده اند

 121 ایوب پالیده علی اصغر پالیده برادر  ام اما امیداوم آزاد باشدبرادرم را اگر چه ندیده 

 122 ایوب پالیده احمد پالیده برادر  ما از دولت آلبانی تقاضا داریم که برادرمان را به ما تحویل دهد

 123 ایوب پالیده فاطمه پالیده خواهر  من نگران سالمتی برادرم در اردوگاه اشرف هستیم

 124 جعفر آسیابی حمید آسیابی برادر به من و خانواده من بدهید اجازه مالقات

 125 جعفر آسیابی مهری آسیابی خواهر اجازه دهید تا من برادرم را در کشور شما مالقات کنم

 برادر ما سالهاست منتظریم تا خواهرم را ببینیم
حسن صالحی 

 صدقیانی

گوهر صالحی 

 صدقیانی
126 

 برادر برادرم بی خبر باشیم چرا باید پس از سالها از
محرم علی صالحی 

 صدقیانی

گوهر صالحی 

 صدقیانی
127 

 128 حسین حسینی میری حسینی برادر برادر من را صدام اسیر کرد و به سازمان مجاهدین فروخته است

 129 حسین حسینی نجیبه حسینی خواهر برادرم سختی های زیادی کشیده است او را ازاد کنید

 130 حسین حسینی رقیه حسینی خواهر اسیر فرقه رجوی است القل اجازه دهید او را ببینیمبرادر من 

 131 حسین حسینی قیزبس حسینی خواهر سال است با خانواده خود تماس نگرفته است 32برادرم من 

 132 حسین حسینی معصومه حسینی خواهر من می خواهم دولت آلبانی راهی را برای حل این مشکل پیدا کند

برادر من سالهاست در فرقه رجوی اسیر است اجازه مالقات به خانواده 

 ها بدهید
 133 حسین حسینی زهره حسینی خواهر

 134 حسن عارف شهریار علیزاده خواهرزاده سال ببینم34من میخواهم برادرم را بعد از 

 135 حسن عارف عارففاطمه  خواهر ما درخواست مالقات با برادرم در کشور آلبانی را داریم

 136 حسن عارف آمنه عارف خواهر برادرم را آزاد کنید این تنها خواسته من است

برادرم سالهاست که اسیر فرقه رجوی است من درخواست دیدار برادرم 

 را دارم
 137 حسن عارف زینب عارف خواهر



سال است که ندیده ام درخواست مالقات در آلبانی را  32من برادرم را 

 دارم. منتظر پاسخ شما هستیم
 برادر

منصور محمدزاده 

 کهریزی
 138 مقصود محمدزاده

 139 مقصود محمدزاده خلیل محمدزاده برادر درخواست مالقات یک درخواست حقوق بشری برای خانواده است

 140 مقصود محمدزاده الهوردی محمدزاده برادر نگران سالمتی برادرم هستم

 141 مقصود محمدزاده سعید محمدزاده برادر و او را از خانواده اش جدا کرده اند برادرم را فریب دادند

 142 مقصود محمدزاده جلیل محمدزاده برادر اعضای سازمان را فریب می دهند تا با خانواده ارتباط برقرار نکنند

 143 مقصود محمدزاده جیران محمدزاده خواهر سال از وضعیت برادرم بی خبریم 32ما 

 144 مقصود محمدزاده مهناز محمدزاده خواهر برادر من یک اسیر جنگی است و باید به وضعیت ایشان رسیدگی شود

برادر من برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته بود ام فرقه 

 رجوی او را فریب داده است
 145 عبدهللا مقدسی سعیدهللا مقدسی برادر

 مادر سال است ندیده ام 34را  پسرم
پوراندخت حسین 

 ابیضی
 146 عبدهللا مقدسی

 147 عبدهللا مقدسی محترم مقدسی خواهر سال برادرم را ببینم 34درخواست ما این است بعد از 

برای مالقات  آلبانیدیدار و تماس با برادرم حق خانواده و اجازه دولت 

 یک اقدام حقوق بشری است
 148 عبدهللا مقدسی پریسا مقدسی خواهر

 149 ولی هللا عبدهللا نژاد صفر عبدهللا زاده برادر برادرم برای تحصیل به اتریش رفته بود و او را فریب داده اند

 150 ولی هللا عبدهللا نژاد اروج عبدهللا تژاد برادر است که ندیده ام 29من برادرم را 

 151 ولی هللا عبدهللا نژاد نژادمحمد عبدهللا  برادر درخواست مالقات با برادرم رابعد از سالها دارم

برادر من یک اسیر جنگی است و باید صلیب سرخ به وضعیت ایشان 

 رسیدگی کند
 152 ولی هللا عبدهللا نژاد محمود عبدهللا نژاد برادر

 153 قوچعلی نورعبادیان حکمعلی نورعبادیان برادر سال است که طعم زندگی خوب را نچشیده است 39برادرم 

 154 قوچعلی نورعبادیان فاطمه نورعبادیان خواهر حق زندگی دارد مثل همه مردم دنیابرادرم 

 155 نصراله مجیدی زرین تاج دانشی مادر سال است ندیده ام او را به بازگردانید.  30پسرم را 

 156 نصراله مجیدی مسلم مجیدی برادر ما نگران سالمتی برادرمان در بیماری کرونا هستیم

 157 نصراله مجیدی ولی هللا مجیدی برادر ما این است بعد از سالها برادرم را ببینمدرخواست 

 158 نصراله مجیدی داوود مجیدی برادر دیدار با برادرم در آلبانی حق مسلم و قانونی ما است

 159 نصراله مجیدی علی مجیدی برادر کشور آلبانی باید اجازه دیدار خانواده ها با عزیزانشان را بدهد



 160 نصراله مجیدی نجیبه مجیدی خواهر اجازه دهید تا با برادرم دیدار کنم

 161 نصراله مجیدی محبوبه مجیدی خواهر فرقه رجوی اجازه دیدار با خانواده زا به اعضایش نمی دهد

پسرم در جنگ ایران و عراق اسیر شده و به فرقه رجوی فروخته شده 

 است
 162 عباسیخلیل  عبداله عباسی پدر

 163 خلیل عباسی مارال مقدم مادر سال است که اسیر فرقه رجوی است 32 پسرم

 164 خلیل عباسی اصغر عباسی برادر من می خواهم برادرم را در آلبانی ببینم

 165 خلیل عباسی اسکندر عباسی برادر سال است که برادرم را ندیده ام 32بیش از 

 166 خلیل عباسی عین هللا عباسی برادر آلبانی را دارممن درخواست دیدار برادرم در 

 167 خلیل عباسی از عباسیشهب برادر من خواستار بازگشت برادرم به کشورش هستم

سال است که اسیر گرفته اند وگرنه برادر من با سیاسیت  32برادرم را 

 کاری نداشت
 168 خلیل عباسی شهناز عباسی خواهر

خارج از کشور رفته بود و فرقه رجوی او  برادر من برای تحصیل به

 را فریب داده اند
 169 خلیل عباسی سودابه عباسی خواهر

 170 بایرامعلی رئوسان عبدهللا رئوسان برادر من خواستار مالقات با برادرم هستم

اجازه مالقات با خواهرم را دارم قبال نیز اقدام کرده ام اما اجازه نداده 

 اند
 171 پوران نوایی لیدر نوایی برادر

 172 پوران نوایی افشین نوایی برادر من دوست دارم خواهرم را ببینم چرا این حق را از من دریغ می کنید

 173 پوران نوایی بختیار نوایی برادر سال است که منتظر خواهرم هستم 39من 

برادر من در جنگ ایران و عراق اسیر شده و صدام او را به فرقه 

 است رجوی فروخته
 174 فضلعلی روشنایی کرم روشنایی برادر

 175 مهتاج تبریزی رقیه رضوان مادر مالقات کنم دخترمشرایط را فراهم کنید تا من با 

سال است که اسیر مجاهدین است چرا اجازه مالقات به من  31برادرم 

 که خواهرش هستم نمی دهند.
 176 ارسالن ستاریان شبنم ستاریان خواهر

 سکینه حبیب پناه مادر فراهم کنید تا من با فرزندم مالقات کنم شرایط را
یوسفعلی اکبری 

 چیانه
177 

 ناصر اکبری چیانه برادر ما نگران وضعیت جسمی و روحی برادرم در قرارگاه اشرف هستیم
یوسفعلی اکبری 

 چیانه
178 

 زن برادر من دوست دارم برادر همسرم به خانه خودش برگردد
اکبری همسر ناصر 

 چیانه

یوسفعلی اکبری 

 چیانه
179 



برادرم سالهاست  که اسیر مجاهدین است چرا اجازه مالقات به من که 

 برادرش هستم نمی دهند.
 نادر اکبری چیانه برادر

یوسفعلی اکبری 

 چیانه
180 

 داوود اکبری چیانه برادر تنها آرزوی ما دیدن برادرم است
یوسفعلی اکبری 

 چیانه
181 

 پروانه اکبری چیانه خواهر را سالهاست ندیده ام فرصتی برای دیدار برادرم ایجاد کنیدبرادرم 
یوسفعلی اکبری 

 چیانه
182 

 افیه اکبری چیانه خواهر مجاهدین کاری نداشت و قطعا او را فریب داده اندبرادرم با 
یوسفعلی اکبری 

 چیانه
183 

را به ما خانواده ها هر زندانی حق دارد که مالقات داشته باشد این حق 

 بازگزدانید
 184 بهمن محمدنژاد محمدرضا محمدنژاد برادر

برادر  من فقط یک هوادار ساده بودند از درون سازمان خبر نداشتند 

 االن هم اجازه برای برقراری ارتباط به آنها نمی دهند.
 185 بهمن محمدنژاد غالمرضا محمدنژاد برادر

 186 بهمن محمدنژاد رسول محمدنژاد برادر ارتباط نداردسال است که ما  39برادر من 

 187 بهمن محمدنژاد علیرضا محمدنژاد برادر سال ببینم 39من میخواهم برادرم را بعد از 

 188 بهمن محمدنژاد طوبی محمدنژاد خواهر برادرم  با ما ارتباط ندارد و از وضعیت جسمی او نگران هستیم

 189 بهمن محمدنژاد گلعذار محمدنژاد خواهر مالقات کنماجازه دهید تا با برادرم 

 190 بهمن محمدنژاد لیال محمدنژاد خواهر من میخواهم برادرم را در آلبانی مالقات کنم

 191 بهمن محمدنژاد سعید محمدنژاد برادر زاده  به او نمی دهندبا خانواده را اسیر کرده اند و اجازه ارتباط  عمویم

 علیرضا فرجی پور برادر زندان فرقه رجوی آزاد کنیدبرادرم را از 
محمدرضا فرجی 

 پور
192 

 خواهر برادرم باید در خانه و در کنار ما باشد نه در زندان رجوی
روح انگیز فرجی 

 پور

محمدرضا فرجی 

 پور
193 

 قیزخانم فرجی پور خواهر برادرم را از ما گرفته اند و اجازه تماس هم با ما ندارد
فرجی  محمدرضا

 پور
194 

 195 سیروس میرزاخانی فرهاد میرزاخانی برادر برادرم آدم یاده ای بود و خیلی دلتنگ او هستیم

 196 سیروس میرزاخانی بهروز میرزاخانی برادر سال در زندان باشد 39برادرم چرا باید 

فرقه رجوی به خانواده ها اهمیت نمی دهد و ارتباط با خانواده را منع 

 کرده است
 197 سیروس میرزاخانی یوسف میرزاخانی برادر

 198 سیروس میرزاخانی بهزاد میرزاخانی برادر سال است آواره کشورهای غریب شده 39برادر من 



 199 سیروس میرزاخانی فتانه میرزاخانی خواهر من تقاضای درخواست مالقات با برادرم را دارم

ترسد کسی که به کار  فرقه رجوی از حضور خانواده ها در آلبانی می

 خود اعتماد ندارد آیا الیق حضور در آلبانی می باشد
 200 سیروس میرزاخانی پروانه میرزاخانی خواهر

 201 سیروس میرزاخانی فریده میرزاخانی خواهر برادرم فرزند بزرگ خانواده است او را به ما برگردانید

 202 سیروس میرزاخانی آیدا میرزاخانی خواهر من می خواهم با برادرم دیدار کنم این حق ماست

 203 حسنیه حق وردی مصطفی حق وردی برادر خواهرم اگر جرم هم کرده باشد باید اجازه مالقات داشته باشد

 برادر ارتباط ما را با خواهرم برقرار کنید
 محمد صفی 

 حق وردی
 204 حسنیه حق وردی

است اجازه دهید تا او را سال از خانه و خانواده خود دور  38خواهرم 

 مالقات کنیم
 برادر

 محمد رضی 

 حق وردی
 205 حسنیه حق وردی

سال است که اسیر است او را از اسارت فرقه رجوی  38خواهر من 

 آزاد کنید
 206 حسنیه حق وردی مرتضی حق وردی برادر

 207 حسنیه حق وردی سمیه حق وردی خواهر خواهرم را به باز گردانید

 برادر در اثر انتخاب اشتباه به فرقه رجوی پیوسته استبرادرم 
یدهللا آلهوردی 

 خلیفانی
 208 نقی الهوردی خلیفانی

 ملکه نوید حسنلویی خواهر خواهان تماس با برادرانم هستم. 
نوید  نورالدین

 حسنلویی
209 

 ملکه نوید حسنلویی خواهر خواستار ارتباط با برادرانم هستم. 
 نوید حسنلویی عبدهللا

 
210 

حق ازدواج و زندگی را از برادران من گرفته اند و آنها را زندانی 

 و اجازه ارتباط با خانواده هم نمی دهند.  کرده اند
 یوسف نوید حسنلویی برادر

نوید  نورالدین

 حسنلویی
211 

 یوسف نوید حسنلویی برادر می خواهم برادرانم را مالقات کنم. 
 نوید حسنلویی عبدهللا

 
212 

برادرانم را سالهاست که ندیده ام اجازه دهید آنها را در آلبانی مالقات 

 کنیم
 خواهر

 سودابه 

 نوید حسنلویی

نوید  نورالدین

 حسنلویی
213 

 خواهر خواستار دیدار با برادرانم هستم. 
 سودابه 

 نوید حسنلویی

 نوید حسنلویی عبدهللا

 
214 

 215 کاظم پور حسین  کاظم کاظم پور پدر  اجازه دیدار با پسرانم را به من بدهند.م که دارآلبانی تقاضا از دولت 

 216 محمدرضا کاظم پور کاظم کاظم پور پدر چرا نباید با پسرانم مالقات داشته باشم. 

 217 کاظم پور حسین  فرشاد کاظم پور برادر مهست مجاهدین خلق در آلبانیمن نگران سالمتی برادرانم در اردوگاه 



 218 محمدرضا کاظم پور فرشاد کاظم پور برادر خواستار ارتباط با برادرانم در آلبانی می باشم. 

 219 کاظم پور حسین  زینال فتوحی داماد امیدوارم آنها به خانه بازگردند

 220 محمدرضا کاظم پور زینال فتوحی داماد اجازه ارتباط با خانواده را به آنها بدهید. 

 221 کاظم پور حسین  شهین کاظم پور خواهر خواستار تماس با برادرانم هستم. 

در بدترین بی دلیل محمدرضا اصال اهل سیاست نبود ولی متاسفانه االن 

 و امکان ارتباط با خانواده ندارد.  جای سیاسی دنیا است
 222 محمدرضا کاظم پور شهین کاظم پور خواهر

ما را تنها گذاشت و االن در کشور آلبانی  وقتی خیلی کوچک بودم پدرم

 هست ولی اجازه مالقات با او را نمی دهند
 223 کاظم پور حسین  ندا کاظم پور دختر 

عمویم همراه با پدرم در آلبانی هست. خانواده خواهان دیدار با آنها 

 هستند. 
 224 محمدرضا کاظم پور ندا کاظم پور برادر زاده 

. یک ندیده ام و از وضعیت او خبری ندارمسال است  40پسرم را 

 تماس ساده چه مشکلی ایجاد می کند. 
 ملک خدایی مادر

صالح الدین عبدهللا 

 نژاد
225 

 برادر برادرم سالهاست با ما ارتباط ندارد ما دوست داریم او را ببینیم
محی الدین عبدهللا 

 نژاد

صالح الدین عبدهللا 

 نژاد
226 

با سیاست کاری نداشت او را برای زندگی  برادرم یک روستایی بود

 . خواهان تماس هستم. بهتر فریب داده اند ولی اکنون اسیر است
 کلثوم عبدهللا نژاد خواهر

صالح الدین عبدهللا 

 نژاد
227 

 آزاده عبدهللا نژاد خواهر سال است از خانه خود رفته او را به خانه اش بازگزدانید 40برادرم 
 صالح الدین عبدهللا

 نژاد
228 

 229 عبدالرحمان گورکی عبداله گورکی برادر سال برادرم در آلبانی مالقات کنیم 37ما منتظریم بعد از 

خلق  برادرم یک روستایی بود و به اشتباه تحت تاثیر سازمان مجاهدین 

 و اجازه تماس به او ندادند.  قرار گرفت
 230 عبدالرحمان گورکی سارا گورکی خواهر

 231 عبدالرحمان گورکی منیژه گورکی خواهر سالهاست در کشور آلبانی است اجازه مالقات با او را داریمبرادرم 

 232 مهدی محمد مرادی مهران محمد مرادی برادر هستند شنیدن صدای برادرمسال منتظر آمدن  39خانواده ما 

و عدم اجازه ارتباط سازمان مجاهدین خلق باید بخاطر اسارت برادرم 

 پاسخگو باشد
 233 مهدی محمد مرادی شهال محمد مرادی خواهر

 234 صالح الدین درویشی کمال درویشی برادر سال است برادرم را ندیده ام برادرم با ما تماس نگرفته است 37من 

سالهاست برای پیگیری وضعیت برادرم به انواع سازمان ها مراجعه 

ببینیم از دولت آلبانی تقاضا داریم کرده ایم ولی هنوز نتوانسته ایم او را 

 اجازه مالقات به ما بدهد

 235 رسول شخصی زاده مجید شخصی زاده برادر
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